Tegning af aktier i OmniCar Holding AB

KUN FOR DANSKE INVESTORER

Svenske investorer bedes hente den svenska anmäldningssedel på http://www.omnicar.dk/investor-relations/
Send:

Tegningsperiode: 8. juni – 22. juni 2017
eller aflever tegningssedlen personligt
på Omnicars adresse i København, Sankt
Annæ Plads 13, 1250 København K.

E-mail den udfyldte og
underskrevne tegningsblanket
til investor@omnicar.dk

kl. 15.00.

Tegningskurs: 5,40 SEK. pr. aktie.

For mere information, kontakt Sedermera Fondkommission Tel: + 46 (0) 40 – 615 14 10
Proceduren for tegning er følgende:
1. Udfyld og underskriv tegningsseddel
2. Scan eller tag billede af færdig tegningsseddel og send den per e-mail til investor@omnicar.dk.
3. Derefter modtager du ved tegningsperiodens udløb meddelelse om den endelige tegning (risiko for reduktion ved overtegning) og
instruktioner om indbetaling som skal ske senest 4 bankdage derefter.
4. Efter betaling bliver de digitale aktier overført til det depot/VP konto, du har opgivet i egen bank (inden første handelsdag).
VIGTIGT: DET ER IKKE MULIGT AT GENNEMFØRE TEGNING GENNEM EGEN DANSK BANK, IDET DANSKE ALMINDELIGE
PENGEINSTITUTTER OFTEST IKKE TILBYDER TEGNING I UDENLANDSKE NOTERINGER.
Dog er det enkelt at oprette depot og at tegne on-line på www.nordnet.dk, hvis man tegner for frie midler (ikke pensionsmidler eller
på vegne af umyndige børn, etc.). Ved tegning for pensionsmidler eller på vegne af umyndige børn, etc. sker tegning ved udfyldelse af
tegningsseddel, i overensstemmelse med den beskrevne procedure ovenfor.
For fyldestgørende information om det aktuelle udbud henvises til memorandum udsendt af bestyrelsen i OmniCar Holding AB i juni 2017.
Tegningsblanket skal være Selskabet i hænde senest kl. 15.00 den 22. juni 2017. Der bliver kun behandlet én ansøgningsblanket pr.
aktietegner. Ved flere indleverede ansøgningsblanketter vil den senest modtagne være gældende. Mangelfuldt eller forkert udfyldte
denne ansøgningsblanketter vil muligvis ikke blive godkendt. Tegning er bindende.
Der udbydes aktier til danske investorer for under en million EURO i alt, og udbuddet er derfor ikke omfattet af Prospektpligt. Personer,
som ikke tildeles aktier, modtager ingen meddelelse.
I henhold til betingelserne i memorandummet udsendt af bestyrelsen i OmniCar Holding AB i juni 2017 tegner undertegnede hermed:
Antal aktier:

stk. aktier i OmniCar Holding AB til en tegningskurs på 5,40 SEK per aktie.
Mindstetegning er 950 aktier (svarende til 5.130 SEK).

Information om VP-konto eller depot til tildelte aktier skal fremsendes (anfør kun én mulighed):
VP-konto/Servicekonto

0

0

0

Depotnummer

Bank/Forvalter

Oplysninger om navn og adresse (TYDELIG SKRIFT):
Efternavn/firma

Fornavn

Personnummer/virksomhedsnummer

Adresse, postnummer eller tilsvarende

Postnummer

By

Telefon i dagstimerne/mobiltelefon

E-mail

Ønsker afregningsnota via e-mail
Sted og dato

Underskrives af tegner (i pågældende tilfælde af ansvarlig firmaprokurist eller formynder)

Ved underskrivelse af denne ansøgningsblanket bekræftes følgende:
• At jeg har gjort mig bekendt med memorandummet og forstået de risici, der er
forbundet med at investere i de aktuelle finansielle instrumenter;
• At jeg har gjort mig bekendt med og forstået indholdet af vilkår og anvisninger
i memorandummet;
• At jeg har gjort mig bekendt med og accepteret informationen i
ansøgningsblanketten;
• At jeg er bevidst om, at der ikke eksisterer noget kundeforhold mellem
Sedermera Fondkommission og tegneren vedrørende denne aktietegning;
• At jeg er klar over, at nærværende blanket ikke er omfattet af den danske
forbugerlov eller den svenske lov om fjernsalg og dørsalg;
• At jeg er klar over, at aktieudbuddet ikke gælder for personer, som er bosat i USA,
Canada, Australien, Hongkong, Singapore, Sydafrika, Schweiz, New Zealand,
Japan eller andre lande, hvor deltagelse forudsætter yderligere prospekt,
registrering eller andre forholdsregler end dem, som følger af svensk lovgivning;

•
•
•
•
•

At jeg er bevidst om, at tegningen er bindende uden fortrydelsesret;
At tildelingen af aktier i henhold til tegningsblanketten ikke kan garanteres;
At jeg ved min underskrift på denne ansøgningsblanket bemyndiger Sedermera
Fondkommission til for undertegnedes regning af iværksætte tegningen af
aktier i henhold til de vilkår, der fremgår af memorandummet udsendt af
bestyrelsen i OmniCar Holding AB i juni 2017;
At der ikke må foretages ændringer af eller tilføjelser til den fortrykte tekst i
denne ansøgningsblanket;
At personoplysninger, som afgives i forbindelse med denne aktietegning,
gemmes og behandles af Sedermera Fondkommission og Gemstone Capital,
OmniCar Holding AB’s danske rådgiver med henblik på administration af
opgaven. Oplysningerne kan også blive brugt i forbindelse med fremtidige
udsendelser af udbudsdokumenter. Personoplysninger gemmes og behandles i
overensstemmelse med persondataloven.

